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Η αξιοποίηση της προφορικότητας των γραπτών µαθητικών κειµένων
στο πλαίσιο κατάκτησης του κριτικού γραµµατισµού: Μια διδακτική
παρέµβαση.

Αλέξανδρος Νικολαΐδης
Σχολικός Σύµβουλος Φιλολόγων Ν. Πιερίας

Abstract
For more than twenty years, in our language teaching education - especially in high school - there has
been shift in emphasis towards the text as a unit of speech. In high school textbooks («Ekthesi-Ekfrasi»)
the shift to a text-based approach is indicated by focusing on specific genres, each of which is a separate
module ( e.g. article, news, biographical articles, review, essay, etc. ). Gradually, however, with the
assistance of the genre-oriented character of high school, we were taken to a text-type buffer teaching that
teaches and assesses the genres on the basis of stable structural, textual and grammatical characteristics.
In such a teaching context, the orality of students’ writing is often «implicated».
In my essay, a language teaching in the second grade of high school, and especially in what is
traditionally called «correction of compositions» is presented. More specifically, by using the technique
of «collective elaboration» of students’ texts, I firstly attempted to «absolve» oral characteristics in
students’ writing, and secondly I led them to a critical study of genres.

Εισαγωγή
Καταρχήν οφείλω να δώσω κάποιες διευκρινίσεις για τον ενδεχοµένως
βαρύγδουπο και εν µέρει παραπλανητικό τίτλο της εισήγησής µου. Η διδακτική
παρέµβαση που θα σας παρουσιάσω σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του
ισχύοντος στη Β΄ και Γ Λυκείου παλαιού ΑΠΣ και εποµένως δεν τη χαρακτηρίζει ούτε
επαρκής θεωρητική θεµελίωση ούτε µεθοδολογική καθαρότητα σε σχέση µε το µοντέλο
του κριτικού γραµµατισµού. Άλλωστε, όταν υλοποιήθηκε, δεν είχε εισαχθεί ακόµη το
νέο ΠΣ, το οποίο κινείται πιο ξεκάθαρα στην κατεύθυνση του κριτικού γραµµατισµού
και το οποίο δυστυχώς εδώ και δύο χρόνια εξακολουθεί να κάνει «το µετέωρο βήµα του
πελαργού». Αν λοιπόν κάτι θέλει να πει ο τίτλος της εισήγησής µου, είναι ότι η
διδακτική αυτή παρέµβαση θα µπορούσε ενδεχοµένως να τοποθετηθεί υπό
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προϋποθέσεις στο πλαίσιο της κατάκτησης του κριτικού γραµµατισµού, κάτι άλλωστε
εντέλει θα κριθεί.

Το πλαίσιο: θεωρητικές παραδοχές και αντικειµενικοί περιορισµοί
Στο

παρελθόν

το

ζήτηµα

της

προφορικότητας

αποτέλεσε

επίκεντρο

ψυχογλωσσικών και κοινωνιογλωσσικών ερευνών, για να διαπιστωθεί η τυχόν
εξάρτησή της από παράγοντες που συνδέονται είτε µε τη νοητική ανάπτυξη των
µαθητών είτε µε το κοινωνικοοικονοµικό τους υπόβαθρο. Οι έρευνες όµως αυτές,
επειδή συχνά ξεκινούσαν από µια παραπλανητική κάθετη διχοτοµία µεταξύ
προφορικότητας και γραπτότητας ως δυο τρόπων επικοινωνίας οι οποίοι αντιτίθενται
µεταξύ τους δοµικά και ταυτίζονται µε τον «προφορικό λόγο» και το «γραπτό λόγο»
αντίστοιχα, οδηγούσαν σε µια αρνητική ως και ενοχοποιητική αντιµετώπιση της
προφορικότητας.
Στην εισήγηση που ακολουθεί η προφορικότητα και η γραπτότητα νοούνται ως
τάσεις µάλλον παρά ως καταστάσεις του λόγου (Πολίτης 2001) και το πλαίσιο µέσα στο
οποίο κατανοούνται είναι η παραδοχή ενός επικοινωνιακού συνεχούς, το οποίο
εκτείνεται ανάµεσα στους δύο αυτούς πόλους. Αυτό σηµαίνει ότι η προφορικότητα και
η γραπτότητα δεν ταυτίζονται µε τον προφορικό και τον γραπτό λόγο αντίστοιχα, αλλά
συνιστούν δυο τρόπους λόγου από τους οποίους ο πρώτος αξιοποιεί προφορικές
στρατηγικές ή χαρακτηριστικά εστίασης στη διαπροσωπική εµπλοκή, για να παραγάγει
λόγο στενά συνδεδεµένο µε το εξωγλωσσικό πλαίσιο και απαιτεί συµµετοχή του δέκτη
(ακροατή ή αναγνώστη), ενώ ο δεύτερος αξιοποιεί εγγράµµατες στρατηγικές ή
χαρακτηριστικά εστίασης στο περιεχόµενο, για να παραγάγει λόγο ανεξάρτητο από το
εξωγλωσσικό πλαίσιο και επικεντρωµένο στο γλωσσικό µήνυµα (Tannen 1980).
Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο κάθε είδος κειµένου (προφορικού ή γραπτού)
µπορεί να τοποθετηθεί σε κάποιο σηµείο του συνεχούς µεταξύ των δύο πόλων του.
Έτσι µια πανεπιστηµιακή διάλεξη, µολονότι ανακοινώνεται προφορικά, θα τοποθετηθεί
πολύ κοντά στο δεξιό πόλο της γραπτότητας όπως και ένα γραπτό δοκίµιο, ενώ µια
φιλική επιστολή, µολονότι µεταβιβάζεται γραπτά, θα τοποθετηθεί πολύ κοντά στον
αριστερό, προφορικό πόλο, όπως και µια συζήτηση δύο φίλων. Κάθε σηµείο του
συνεχούς αναπαριστά κάποιο είδος κειµένου που προορίζεται να εξυπηρετήσει µια
συγκεκριµένη επικοινωνιακή λειτουργία, ενώ η επιλογή του καθορίζεται από πολλούς
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παράγοντες, όπως η πρόθεση του ποµπού, η σχέση του µε τον δέκτη, το περιεχόµενο
του λόγου κ.τ.λ. Εποµένως, η συζήτηση για τα προφορικά χαρακτηριστικά των
γραπτών µαθητικών κειµένων είναι ένα σύνθετο ζήτηµα, αφού συνδέεται άµεσα µε το
σηµείο του επικοινωνιακού συνεχούς, στο οποίο τοποθετείται κάθε συγκεκριµένο
γραπτό κείµενο που αυτοί καλούνται να παραγάγουν. Κανονικά, όσο πιο κοντά
βρίσκεται στον ένα ή στον άλλο πόλο, τόσο πιο αυξηµένη ή µειωµένη αναµένεται να
είναι αντίστοιχα η χρήση προφορικών χαρακτηριστικών.
Η

δεύτερη

γλωσσοδιδακτικής

παράµετρος

που

µας

ενδιαφέρει

προσέγγισης

και

ειδικότερα,

στην

είναι

το

ζήτηµα

περίπτωσή

µας,

της
της

κειµενοκεντρικής προσέγγισης. Εδώ και πολλά χρόνια στη γλωσσική µας εκπαίδευση
σηµειώθηκε στροφή του ενδιαφέροντος προς το κείµενο ως µονάδα του λόγου, αρχικά
στη δεκαετία του 1990 στο Λύκειο και αργότερα στα µέσα της δεκαετίας του 2000 στην
υποχρεωτική εκπαίδευση, οπότε και καθιερώθηκαν τα λεγόµενα νέα διδακτικά πακέτα
της γλώσσας. Ειδικότερα στο Λύκειο τόσο στο ισχύον ΑΠΣ όσο και στα διδακτικά
εγχειρίδια που το υλοποιούν («Έκθεση-Έκφραση») η στροφή προς την κειµενοκεντρική
προσέγγιση δηλώνεται µε την εστίαση σε συγκεκριµένα κειµενικά είδη, το καθένα από
τα οποία αποτελεί αντικείµενο χωριστής διδακτικής ενότητας (άρθρο, είδηση,
βιογραφικά είδη, κριτική, δοκίµιο κ.ά.). Σταδιακά όµως και µε τη συνδροµή του
συγκεντρωτικού και εξεταστικοκεντρικού χαρακτήρα της βαθµίδας αυτής οδηγηθήκαµε
σε µια ρυθµιστικού τύπου κειµενοκεντρική διδασκαλία, η οποία αξιοποιεί ένα πολύ
περιορισµένο αριθµό κειµενικών ειδών (Κουτσογιάννης 2009). Αυτό φαίνεται και στις
οδηγίες που αποστέλλει στερεότυπα επαναλαµβανόµενες κάθε σχολικό έτος το
ΥΠΕΠΘ για τις πανελλαδικές εξετάσεις όπου καθορίζεται ότι «… Ο µαθητής παράγει
κείµενο, ενταγµένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, το θέµα του οποίου σχετίζεται άµεσα ή
έµµεσα µε οικείους θεµατικούς κύκλους από τη γλωσσική διδασκαλία. Από τα διάφορα
είδη γραπτού λόγου δίνεται έµφαση στην παραγωγή κριτικού-αποφαντικού λόγου, δηλαδή
στην παραγωγή κειµένου στο οποίο κυριαρχούν η πειθώ, η λογική οργάνωση, η
αναφορική λειτουργία της γλώσσας, π.χ. άρθρου, επιστολής, γραπτής εισήγησης κ.ά.»
(ΥΠΑΙΘ 2013)

Με τη συνδροµή της προβαλλόµενης από πολλούς ανάγκης για αντικειµενική
και όσο γίνεται µετρήσιµη βαθµολόγηση του µαθήµατος της Γλώσσας οδηγηθήκαµε
και πάλι σε µια ρυθµιστικού τύπου αξιολόγηση των κειµενικών ειδών στη βάση

3

σταθερών δοµικών, υφολογικών και µορφοσυντακικών χαρακτηριστικών. Βεβαίως
στην ενότητα «Ελέγχω το κείµενό µου» του βιβλίου της Γ΄ Λυκείου εκτός από τα
οµαδοποιηµένα κριτήρια για την αξιολόγηση των παραγόµενων από τους µαθητές
κειµένων, τα οποία ως γνωστόν ίσχυαν και για την αξιολόγηση της παραδοσιακής
«έκθεσης» (περιεχόµενο, διάρθρωση, χρήση γλώσσας) έχει προστεθεί εδώ και µερικά
χρόνια το εξής κριτήριο:
«… Δ. Ως προς την αποτελεσµατικότητα του κειµένου προσέχω:
Το κείµενό µου να διαθέτει το κατάλληλο περιεχόµενο, την κατάλληλη διάρθρωση και το
κατάλληλο ύφος, για να πετύχω το σκοπό που επιδιώκω, π.χ. να πληροφορήσω, να πείσω,
να προβληµατίσω τον αναγνώστη ή και να προκαλέσω κάποιες επιθυµητές
αντιδράσεις/ενέργειες.» (Τσολάκης 2013)
Η ένσταση όµως που εγείρεται εδώ έγκειται στην ενδεχόµενη -πιθανή λέω εγώασυµβατότητα του κριτηρίου αυτού µε τα αµέσως προηγουµένως οριζόµενα κριτήρια
τα οποία ουσιαστικά αντιστοιχούν κυρίως στο κειµενικό είδος του

λεγόµενου

αποδεικτικού δοκιµίου, όπως άλλωστε θα διαπιστώσουµε στο δεύτερο µέρος της
εισήγησης.
Σε ένα τέτοιο διδακτικό πλαίσιο η προφορικότητα των µαθητικών γραπτών
κειµένων συχνά «ενοχοποιείται» ειδικά σε ορισµένα κειµενικά είδη τα οποία υποτίθεται
πως πρέπει να διακρίνονται για τη γραπτότητά τους. Πολλοί εκπαιδευτικοί µάλιστα
ελέγχουν τους µαθητές τους για την προφορικότητα των γραπτών τους κειµένων και µε
παραπλανητικές γενικεύσεις τους οδηγούν στο στερεοτυπικό λόγο της παλιάς και
δοκιµασµένης συνταγής της λεγόµενης «Έκθεσης1».

Σχεδιασµός και υλοποίηση της διδακτικής παρέµβασης
Η διδακτική παρέµβαση που θα σας παρουσιάσω έγινε πριν πέντε χρόνια στο
µάθηµα της Γλώσσας στη Β΄ Λυκείου και ειδικότερα σε αυτό που παραδοσιακά και
αντιεπιστηµονικά ονοµάζεται «διόρθωση εκθέσεων». Πιο συγκεκριµένα αξιοποιώντας
την τεχνική της συλλογικής επεξεργασίας (Χαραλαµπόπουλος & Χατζησαββίδης 1997)
των µαθητικών κειµένων, αφενός επιχείρησα να «αποενοχοποιήσω» προφορικά

1

Κατά ένα παράδοξο τρόπο ο εντελώς αντιεπιστηµονικός αυτός όρος έχει αποκτήσει πολύ βαθιές ρίζες
στη γλωσσική µας εκπαίδευση, σε βαθµό που, ενώ σε κανένα πια επίσηµο κείµενο δε χρησιµοποιείται,
κυκλοφορεί στην καθηµερινή πρακτική εκπαιδευτικών και µαθητών.

4

χαρακτηριστικά των µαθητών και αφετέρου τα αξιοποίησα διδακτικά προκειµένου να
τους οδηγήσω στην κριτική αντιµετώπιση των κειµενικών ειδών.
Αρχικά πρέπει να σηµειωθεί ότι η συγκεκριµένη διδακτική παρέµβαση
υλοποιήθηκε ως επιστέγασµα της καθιερωµένης στο Λύκειο πρακτικής, σύµφωνα µε
την οποία στο τέλος ενός θεµατικού κύκλου συζητήσεων και προβληµατισµού οι
µαθητές καλούνται να γράψουν κάποιο κείµενο ενταγµένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο. Ο
θεµατικός κύκλος που προηγουµένως είχε συζητηθεί στην τάξη ήταν το ζεύγος
πληροφόρηση / παραπληροφόρηση και στη συνέχεια οι µαθητές κλήθηκαν αναπτύξουν
στο καθιερωµένο δίωρο της «έκθεσης» το εξής θέµα:
«Ας υποθέσουµε ότι ως έφηβος βουλευτής µέλος της Βουλής των Εφήβων
συµµετέχεις σε συζήτηση σχετικά µε το ρόλο των ΜΜΕ. Κάποιοι εισηγητές υποστήριξαν
προηγουµένως πως, για να αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά η παραπληροφόρηση,
ορισµένες φορές είναι αποδεκτό να επιβάλλεται λογοκρισία από το κράτος. Στη δική σου
εισήγηση (περίπου 400 λέξεων) εκφράζεις τη διαφωνία σου µε τις απόψεις αυτές και
υποστηρίζεις τεκµηριωµένα ότι η ευθύνη για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του
αρνητικού αυτού φαινοµένου ανήκει κυρίως στο δηµοσιογραφικό κόσµο και στους
πολίτες.»
Η επιλογή µου να δώσω στους µαθητές να γράψουν µια οµιλία και µάλιστα στο
συγκεκριµένο επικοινωνιακό πλαίσιο κάθε άλλο παρά συµπτωµατική ήταν. Κάτι τέτοιο
καταρχήν είναι συµβατό µε τα καθιερωµένα στις πανελλαδικές εξετάσεις2, όπου συχνά
πυκνά ζητείται από τους µαθητές να ανταποκριθούν στο συγκεκριµένο κειµενικό είδος
(Ντίνας & Βακάλη 2009). Η επιλογή όµως της συγκεκριµένης διατύπωσης είχε και ένα

βαθύτερο σκεπτικό και εντασσόταν στο σχεδιασµό και στη δηµιουργία συνθηκών στις
οποίες οι µαθητές µπορούσαν να προβληµατιστούν πάνω σε στερεότυπες απόψεις που
τους είχαν δηµιουργηθεί για τον τρόπο που υποτίθεται ότι πρέπει να γράφουν,
ειδικότερα σε ό,τι αφορά το δίπολο προφορικότητα vs γραπτότητα. Η οµιλία, και
µάλιστα αυτή που εκφωνείται σε σχετικά οικείο ακροατήριο και στις συγκεκριµένες
περιστάσεις, συνιστά ένα υβριδικό είδος κειµένου το οποίο, ενώ είναι προσχεδιασµένο

2

Αξίζει να αναφερθεί ότι σύµφωνα µε µια πρόχειρη στατιστική παρατήρηση κάτι τέτοιο ζητείται µία στις
τρεις φορές περίπου. Συγκεκριµένα έχει ζητηθεί σε 21 από τις συνολικά 69 διαφορετικές πανελλήνιες
εξετάσεις κάθε είδους (: ηµερήσια, εσπερινά οµογενών κτλ) σε θέµατα µε διάφορες επικοινωνιακές
συνθήκες και ακροατήρια.
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και γραπτό, εντούτοις χαρακτηρίζεται από έντονη προφορικότητα και τοποθετείται
στην αριστερή περιοχή του συνεχούς που αναφέραµε πιο πάνω.
Τα κείµενα «διορθώθηκαν» µε τα κριτήρια που προβλέπονται, για να
επιστραφούν σχολιασµένα, ως είθισται, στους µαθητές. Για το επόµενο δίωρο όµως
επέλεξα δύο µαθητικά κείµενα3, για να τα αξιοποιήσω ως διδακτικό υλικό για τη
διαδικασία της συλλογικής επεξεργασίας, την οποία από πολύ καιρό είχα εντάξει ως
διδακτική µου πρακτική στο πλαίσιο της λεγόµενης «διόρθωσης εκθέσεων».
Αρχικά πρέπει να αιτιολογήσω την επιλογή των δύο συγκεκριµένων µαθητικών
κειµένων, ώστε να φανεί πιο ξεκάθαρα ο σκοπός και ο τρόπος αξιοποίησής τους. Με
βάση τις γλωσσικές επιλογές τους το Κείµενο Α επιλέχθηκε ως αντιπροσωπευτικό
δείγµα γραπτότητας δοκιµιακού τύπου, ενώ το Κείµενο Β ως δείγµα έντονης
προφορικότητας. Επίσης πρέπει να τονίσω ότι η συγκριτική αξιολόγησή τους µε τις
συνήθεις διαδικασίες και µε βάση τα κριτήρια του αποπλαισιωµένου σχολικού γραπτού
λόγου θα οδηγούσε σε µια υψηλή βαθµολόγηση του Κειµένου Α και αντίστοιχα χαµηλή
βαθµολόγηση του Κειµένου Β4.
Ακολουθώντας την τεχνική της συλλογικής επεξεργασίας πρόβαλα αρχικά στους
µαθητές το Κείµενο Α και τους ζήτησα να επισηµάνουν τις εκφραστικές και άλλες
αδυναµίες του και να προτείνουν τροποποιήσεις και αλλαγές, ώστε αυτό να βελτιωθεί.
Οι µαθητές µε δυσκολία εντόπισαν τα ελάχιστα λάθη του. Στη συνέχεια πρόβαλα το
Κείµενο Β και ακολούθησα την ίδια διαδικασία. Οι µαθητές στην περίπτωση αυτή
αµέσως εντόπισαν και διόρθωσαν τα πολλά ορθογραφικά και εκφραστικά λάθη. Το
συµπέρασµα στο οποίο κατέληξε η τάξη ήταν πως µε βάση τους γνωστούς άξονες (:
περιεχόµενο, δοµή, έκφραση) το Κείµενο Α υπερέχει του Κειµένου Β.
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Τα δύο µαθητικά κείµενα τα οποία στο εξής θα τα ονοµάζουµε «Κείµενο Α» και «Κείµενο Β»
παρατίθενται χωρίς παρεµβάσεις και διορθώσεις σε Παράρτηµα.
4
Προς επίρρωση της άποψης αυτής θεωρώ σκόπιµο να αναφερθώ σε κάτι που συνέβη πρόσφατα σε
πειραµατική βαθµολόγηση που κάναµε στο πλαίσιο ενός επιµορφωτικού εργαστηρίου µε φιλολόγους
ενόψει των πανελλαδικών εξετάσεων του Μαΐου. Μεταξύ των άλλων ζήτησα από τους συναδέλφους να
βαθµολογήσουν και τα δύο αυτά µαθητικά κείµενα χωρίς προηγουµένως να έχουµε συζητήσει για κοινώς
αποδεκτά κριτήρια αξιολόγησης. Ο Μ.Ο. βαθµολόγησης του Κειµένου Α ήταν 16, γεγονός που
αποδεικνύει ότι οι συνάδελφοι το θεώρησαν πολύ καλό, σε αντίθεση µε το Κείµενο Β το οποίο κατά
µέσο όρο βαθµολογήθηκε µε 11, γιατί προφανώς θεωρήθηκε κάτω του µετρίου. Πολύ φοβάµαι, για να
µην πω είµαι σίγουρος, ότι κάτι ανάλογο συµβαίνει και στη βαθµολόγηση των µαθητικών κειµένων στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις.
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Μετά από αυτή την πρώτη εκτίµηση και «αποκατάσταση» των δύο κειµένων έδωσα
στους µαθητές κάποιες ερωτήσεις – άξονες µε βάση τους οποίους προχωρήσαµε σε µια
συγκριτική ανάγνωση των δύο κειµένων (Χατζησαββίδης & κ.α. 2011):
Ποιο είναι το κειµενικό είδος στο οποίο εντάσσονται τα κείµενα;
Ποια είναι η περίσταση /πλαίσιο επικοινωνίας;
Ποιος είναι ο ποµπός του κειµένου και ποιοι οι αποδέκτες;
Ποια είναι η πρόθεση του ποµπού; Ποιο µήνυµα θέλει να περάσει στους αποδέκτες;
Πώς αντιλαµβάνεται ο ποµπός τη σχέση του µε τους αποδέκτες;
Ποιος είναι ο τρόπος τον οποίο αξιοποιεί ο ποµπός;
Ποιο είναι το ύφος του κειµένου; Ποιες είναι οι λεξιλογικές και γραµµατικές επιλογές του
ποµπού;
Με ποιους µηχανισµούς επιτυγχάνει τη συνοχή και τη συνεκτικότητα; Πώς οργανώνει το
κείµενο;
Συγκρίνοντας ως προς την αποτελεσµατικότητα τα δύο κείµενα ποιο νοµίζετε ότι είναι
αποτελεσµατικότερο και επιτυγχάνει καλύτερα το στόχο του;
Από την συγκριτική ανάλυση των δύο κειµένων προέκυψαν τα εξής κύρια
κειµενικά χαρακτηριστικά τους:
Ο συντάκτης του Κειµένου Α αξιοποιεί δύο τυπικά γνωρίσµατα της οµιλίας, την
προσφώνηση και την αποφώνηση, όµως στο ενδιάµεσο έχει λησµονήσει ότι υπάρχει
απέναντί του ακροατήριο, µε το οποίο µάλιστα οφείλει να βρίσκεται σε έναν ιδιότυπο
«διάλογο». Αντιθέτως, ο συντάκτης του Κειµένου Β, ενώ στα τυπικά γνωρίσµατα δεν
τα πήγε καλά (:λανθασµένη προσφώνηση, απουσία αποφώνησης), εντούτοις φαίνεται
να µην ξεχνά ότι όσα γράφει, ουσιαστικά τα λέει προφορικά απευθυνόµενος σε
κάποιους συγκεκριµένους συνοµίληκους αποδέκτες µε τους οποίους βρίσκεται σε
διάλογο.
Ο συντάκτης του Κειµένου Α οργανώνει την οµιλία του µε τη λογική της
κειµενικότητας του γραπτού λόγου, δηλαδή σε σαφείς και οριοθετηµένες παραγράφους,
γραµµένες σε µακροπερίοδο λόγο µε πολύ καλό συνδυασµό της παρατακτικής και
υποτακτικής σύνδεσης των προτάσεων. Αντίθετα, το Κείµενο Β πέρα από το µικρό
πρόλογο και επίλογο, συγκροτείται ουσιαστικά από µία παράγραφο, η οποία
διακρίνεται από κειµενικότητα που προσιδιάζει πολύ στον προφορικό λόγο. Είναι
χαρακτηριστικό ότι οι 278 λέξεις του είναι οργανωµένες σε 19 περιόδους και 51
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προτάσεις, τη στιγµή που οι σχεδόν διπλάσιες (:412) λέξεις του Κειµένου Α είναι
οργανωµένες επίσης σε 19 περιόδους και 54 προτάσεις. Με άλλα λόγια ο λόγος του
Κειµένου Β είναι πολύ πιο µικροπερίοδος σε σύγκριση µε το Κείµενο Α. Κάτι τέτοιο
είναι συµβατό µε την προφορική κειµενικότητα, της οποίας χαρακτηριστικό συστατικό
στοιχείο είναι η οργάνωση του λόγου σε νοηµατικές ενότητες που αντιστοιχούν στις
λεγόµενες επιτονικές µονάδες.
Απολύτως συµβατή µε την προφορικού τύπου κειµενικότητα είναι και η πολύ
χαµηλού βαθµού λεξιλογική πυκνότητα (Halliday 1989) του Κειµένου Β, ιδιαίτερα
µάλιστα αν συγκριθεί µε την παρουσία έντονης ονοµατοποίησης στο Κείµενο Α, στο
οποίο έχουν χρησιµοποιηθεί 17 ρηµατικά ουσιαστικά (: ανάπτυξη / διαµόρφωση /
παραγωγή / µετάδοση / πληροφόρηση / γνώση / λειτουργία / καθοδήγηση / επίλυση /
αντιµετώπιση / χρήση / προσπάθεια / αποµυθοποίηση / δυνατότητα / συµµετοχής / κριτική
/ επίτευξη).
Εξάλλου και ο τρόπος χρήσης των σηµείων στίξης του Κειµένου Β αντανακλά
κειµενικότητα προφορικού τύπου. Είναι γνωστό ότι τα σηµεία στίξης συνιστούν γενικά
µια -ελλιπή- προσπάθεια απόδοσης προσωδιακών χαρακτηριστικών, η οποία υπακούει
σε κάποιους κανόνες όχι όµως οπωσδήποτε απαράβατους. Ειδικότερα για το κόµµα και
την τελεία οι µαθητές µαθαίνουν κάποιους κανόνες χρήσης που τονίζουν τη λογική
τους κυρίως λειτουργία. Εντούτοις στα «λάθη» στίξης των µαθητών δεν αντανακλάται
πάντοτε µόνο η αποτυχία τους να εφαρµόσουν τους κανόνες –οι οποίοι άλλωστε και
πολύ δύσκολα µαθαίνονται και ασαφείς είναι- αλλά ίσως και µια, συνειδητή ή µη,
µεταφορά στο γραπτό κείµενο προφορικών συνηθειών, η αντιστοίχισή τους δηλαδή
εντέλει όχι µε τις λογικές µονάδες του ΓΛ, αλλά µε τις επιτονικές µονάδες του ΠΛ
(Danielewicz & Chafe 1985).
Χαρακτηριστικό προς αυτή την κατεύθυνση είναι το παρακάτω απόσπασµα του
Κειµένου Β:
Υποστιρίζεται ότι µια λογοκρισία του κράτους είναι λύση. Όµως κατά τη γνώµη µου
κάνεται λάθος. Γιατί για την παραπληροφόρηση ευθήνονται περισσότερο απ΄ όλους
οι δηµοσιογράφοι και οι τηλεθεατές.
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Το απόσπασµα αυτό είναι χωρισµένο σε 3 περιόδους από τις οποίες µάλιστα η τρίτη
αποτελείται από µία πρόταση δευτερεύουσα χωρίς παρουσία κύριας5. Και βέβαια η
περίοδος θα χαρακτηριζόταν από µεγαλύτερη «γραπτότητα», αν αντί για τρεις
περιόδους αποτελούνταν από µία µόνο περίοδο µόνο µε αντικατάσταση της τελείας από
το κόµµα ως εξής.
Υποστηρίζετε ότι µια λογοκρισία του κράτους είναι λύση, όµως κατά τη γνώµη µου
κάνετε λάθος, γιατί για την παραπληροφόρηση ευθύνονται περισσότερο από όλους οι
δηµοσιογράφοι και οι τηλεθεατές.
Ένα άλλο στοιχείο που διαφοροποιεί τα δύο κείµενα ως προς την προφορικότητα ή
τη γραπτότητά τους και το οποίο τους προσδίδει ανάλογο ύφος (κατάλληλο ή µη για
την επικοινωνιακή περίσταση) είναι η χρήση των γραµµατικών προσώπων.
Συγκεκριµένα, ενώ τα δύο κείµενα περιέχουν περίπου τον ίδιο αριθµό ρηµάτων (: 55 το
πρώτο, 51 το δεύτερο), εντούτοις µόλις 6 ρήµατα του Κειµένου Α βρίσκονται σε α΄ και
β΄ πρόσωπο, τη στιγµή που του Κειµένου Β τα µισά σχεδόν ρήµατα (24 από τα 51)
βρίσκονται σε α΄ και β΄ πρόσωπο. Εύκολα συµπεραίνει κανείς ποιο από τα δυο κείµενα
είναι υφολογικά πιο αποτελεσµατικό και από την άποψη αυτή.
Ακόµη και κάποιες επαναφορές/επαναλήψεις του Κειµένου Β, ενώ µε κριτήρια
γραπτότητας δε µπορούν να γίνουν αποδεκτές, γιατί δίνουν την εντύπωση πλεονασµού
και περιττολογίας, εντούτοις µπορεί να θεωρηθούν ως στοιχεία που διευκολύνουν την
επικοινωνία µεταξύ οµιλητή και ακροατή, ενώ παράλληλα δίνει στο λόγο ρυθµό.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το εξής απόσπασµα:
Δεν µπορεί η εφηµερίδα σου π.χ. να έχει συνφέροντα από το ΠΑΣΟΚ και να γράψει
για την διαφθορά των υπουργών του ΠΑΣΟΚ. Θα γράψει για τη διαφθορά των
υπουργών κάποιου άλλου κόµµατος.
Όταν ολοκληρώθηκε η συγκριτική ανάλυση των δύο κειµένων, τέθηκε σε όλους
τους µαθητές το τελευταίο και πιο κρίσιµο ερώτηµα στο οποίο ζητήθηκε να
απαντήσουν. Το ερώτηµα τροποποιηµένο σε σχέση µε την πιο πάνω αρχική διατύπωση
(«Συγκρίνοντας ως προς την αποτελεσµατικότητα τα δύο κείµενα ποιο νοµίζετε ότι είναι
αποτελεσµατικότερο και επιτυγχάνει καλύτερα το στόχο του;») ζητούσε από τους µαθητές
να πάρουν πια τη θέση των αποδεκτών των δύο κειµένων, ώστε να πουν ευθέως: «Αν
βρισκόσασταν στη θέση των ακροατών των δύο κειµένων στη Βουλή των Εφήβων ποιο
5

Άκουσον, άκουσον! που θα έλεγε ο «κλασικός φιλόλογος» που διδάσκει στα παιδιά ότι «δεν µπορεί να
υπάρξει περίοδος χωρίς κύρια πρόταση».
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από τα δύο κείµενα θα σας έπειθε περισσότερο για τις απόψεις του;». Σχεδόν οµόφωνα οι
µαθητές απάντησαν ότι ένιωθαν ότι η αµεσότητα του δευτέρου κειµένου τους έπεισε
περισσότερο από λογική επιχειρηµατολογία του πρώτου, γεγονός που ήρθε να
επιβεβαιώσει την υπεροχή του κειµένου Β ως προς το κριτήριο αποτελεσµατικότητας.

Συµπεράσµατα - Επίλογος
Θα ολοκληρώσω την εισήγησή µου δίνοντας έµµεσα απάντηση στον αρχικό
προβληµατισµό που διατυπώθηκε, κατά πόσο δηλαδή η διδακτική παρέµβαση που
παρουσιάστηκε µπορεί να τοποθετηθεί στο πλαίσιο της προσπάθειας για την κατάκτηση
του

κριτικού

γραµµατισµού.

Αν

η

παρέµβαση

αποσκοπούσε

απλώς

στην

«αποενοχοποίηση» της προφορικότητας των µαθητικών κειµένων, ενδεχοµένως να
ήταν ακόµη και επικίνδυνη, ιδιαίτερα αν περνούσε το µήνυµα ότι δεν πειράζει να
«γράφουµε όπως µιλάµε». Αν όµως καλλιέργεια κριτικού γραµµατισµού στους µαθητές
σηµαίνει:
•

να προβληµατίζονται πώς τα γλωσσικά (αλλά και τα εξωγλωσσικά) στοιχεία
συγκροτούν την κειµενική ιδιαιτερότητα και συνεισφέρουν στη σύνδεση των
κειµένων µε την κοινωνική πραγµατικότητα,

•

να εξοικειώνονται και να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά κειµενικών
ειδών και να είναι σε θέση να τα χρησιµοποιούν µε επάρκεια, προκειµένου να
ικανοποιήσουν τις επικοινωνιακές τους ανάγκες,

•

να κατανοούν ότι τα κειµενικά είδη και οι γλωσσικές τους µορφές αποτελούν
προϊόντα κοινωνικών παραγόντων και δεν είναι τυπολογικά σταθερές και
αναλλοίωτες κατηγορίες, αλλά ότι µετασχηµατίζονται διαχρονικά αλλά και
συγχρονικά,

•

να κατανοούν τον ρόλο που έχει το κανάλι της επικοινωνίας στο είδος του
παραγόµενου λόγου, να εντοπίζουν και να ερµηνεύουν τις διαφορές µεταξύ
προφορικού, γραπτού και υβριδικού λόγου,

•

να κατανοούν ότι ο προφορικός και ο γραπτός λόγος δεν είναι απόλυτα
οριοθετηµένες και οµοιόµορφες γλωσσικές µορφές, αλλά χαρακτηρίζονται από
γλωσσική και κειµενική ποικιλότητα ανάλογα µε τις απαιτήσεις της περίστασης
επικοινωνίας,

•

να ασκούνται στην κριτική προσέγγιση συγκεκριµένων κειµένων,
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τότε ίσως η παραπάνω διδακτική παρέµβαση είναι πιθανό να συνέβαλε στην
καλλιέργεια του κριτικού γραµµατισµού των µαθητών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Αγαπητοί µου συµµαθητές,
Η γρήγορη ανάπτυξη των επιστηµονικών γνώσεων και της τεχνολογίας συνέβαλε
στη διαµόρφωση ενός πολύπλοκου δικτύου παραγωγής και µετάδοσης πληροφοριών, που
επηρεάζουν το σύγχρονο άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα. Τα Μ.Μ.Ε. ικανοποιούν µια
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βασική ανάγκη του ανθρώπου, που προσδιορίζει την κοινωνική του οντότητα για
πληροφόρηση και επικοινωνία κι επειδή η πληροφόρηση σηµαίνει γνώση, ο άνθρωπος
καθίσταται ικανός να συµµετέχει στις πολιτικές και κοινωνικές διαδικασίες κι έτι να
επιτυγχάνεται η εύρυθµη λειτουργία της δηµοκρατίας.
Ωστόσο µερικοί δηµοσιογράφοι δίνουν ψεύτικες πληροφορίες σκόπιµα, µε στόχο
την

καθοδήγηση

προς

µια

πλευρά.

Το

φαινόµενο

αυτό

είναι

γνωστό

ως

παραπληροφόρηση.
Η δική µου γνώµη είναι, πως για την επίλυση του φαινοµένου αυτού δεν είναι
σωστό να επιβληθεί από το κράτος λογοκρισία, γιατί αυτό θα έχει ως συνέπεια την
αντίθετη άποψη των περισσότερων ανθρώπων. Έτσι ο κόσµος θα ξεσηκωθεί κι αυτό θα
έχει µεγάλη αρνητική συνέπεια στην πολιτική ζωή.
Για την πιο καρποφόρα αντιµετώπιση του αρνητικού φαινοµένου αυτού, πιστεύω
ότι χρειάζεται να κινητοποιηθεί ο δηµοσιογραφικός κόσµος και οι πολίτες.
Οι δηµοσιογράφοι έχουν κάποιες αρχές κάποιες από τις οποίες είναι ο σεβασµός
της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων, η σωστή χρήση του ελληνικού λεξιλογίου και η
αντικειµενικότητα. Αν τηρήσουν αυτούς τους κανόνες θα µπορέσουν να µειώσουν σε ένα
βαθµό το πρόβληµα αυτό. Επίσης θα πρέπει κάποτε να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν
κοινωνική αποστολή, ότι ο δηµοσιογράφος δεν είναι ένα επάγγελµα, αλλά ένα
λειτούργηµα και σκοπός του είναι να ενηµερώνει τον κόσµο για τα γεγονότα κι όχι να τον
παραπληροφορεί. Ένας ακόµη τρόπος επίλυσης είναι η προσπάθειά τους, να παραµείνουν
υπεύθυνοι κι ακέραιοι, γιατί πολλοί δηµοσιογράφοι πετυχαίνουν τα γεγονότα, για τα
οποία µας ενηµερώνουν, να συνυφαίνονται µε δικά τους σχόλια κι έτσι να οδηγούν το
δέκτη στη λανθασµένη εντύπωση.
Απ΄ την πλευρά των πολιτών, οι τρόποι αντιµετώπισης της παραπληροφόρησης
δεν µπορούν να επιφέρουν σηµαντικά αποτελέσµατα. Ένας τρόπος επίλυσης του
προβλήµατος είναι η κριτική και η αποµυθοποίηση του τρόπου λειτουργίας των Μ.Μ.Ε.
δεν πρέπει να δεχόµαστε ό, τι µας «σερβίρουν»! Πρέπει όλα τα Μ.Μ.Ε. να µας παρέχουν
την ελευθερία βούλησης και τη δυνατότητα της συµµετοχής µας και της κριτικής µας σε
αυτά. Πρέπει να αντιδράσουµε όλοι µας, για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ένας
επιπλέον τρόπος αντιµετώπισης είναι και η πνευµατική εγρήγορση του κοινού. Να
ενηµερωνόµαστε κι από άλλες πηγές, ώστε να αντιλαµβανόµαστε ποιες από τις ειδήσεις
είναι και ποιες αληθινές.
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Συνάγεται, λοιπόν, το συµπέρασµα ότι, αν οι δύο αυτοί παράγοντες αναλάβουν
σοβαρά τις ευθύνες τους, σιγά σιγά το αρνητικό φαινόµενο της παραπληροφόρησης θα
εξαλειφθεί ή τουλάχιστο θα µειωθεί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Αγαπητοί ακροατές Θέλοντας να εκφράσω την γνώµη µου σχετικά µε το
φαινόµενο της παραπληροφόρησης θέλω να σας ρωτήσω το εξής: σε τι θα βοηθήσει η
απαγόρευση προβολής των ειδήσεων όταν ο ίδιος ο τηλεθεατής δεν µπορεί να αντιδράσει;
Υποστιρίζεται ότι µια λογοκρισία του κράτους είναι λύση. Όµως κατά τη γνώµη
µου κάνεται λάθος. Γιατί για την παραπληροφόρηση ευθήνονται περισσότερο απ΄ όλους
οι δηµοσιογράφοι και οι τηλεθεατές. Αν αγοράζαται µια καινούρια τηλεόραση θα βλέπατε
ότι υπάρχει και ένα τηλεκοντρόλ. Όµως όταν βλέπετε ειδήσεις και σας πληροφορούν για
κάτι το οποίο είναι ψέµα, δεν σηκώνεται αυτό το τηλεκοντρόλ για να αλλάξεται κανάλι ή
ακόµη και να σβήσεται την τηλεόραση. Αλλά ας µην είµαι άδικος. Δεν είναι µόνο η
τηλεόραση. Στις εφηµερίδες και στα περιοδικά έχει τύχει να εντοπίσω αρκετά κρούσµατα
παραπληροφόρησης και αυτό γιατί πολλές εφηµερίδες έχουν πολιτικά συµφέροντα. Δεν
µπορεί η εφηµερίδα σου π.χ. να έχει συνφέροντα από το ΠΑΣΟΚ και να γράψει για την
διαφθορά των υπουργών του ΠΑΣΟΚ. Θα γράψει για τη διαφθορά των υπουργών
κάποιου άλλου κόµµατος. Εγώ πιστεύω ότι αν οι απλοί πολίτες αντιδρούσαν στο
φαινόµενο της παραπληροφόρησης τα πράγµατα θα ήταν πολύ καλύτερα. Αν αγοράζαµαι
µια εφηµερίδα και διαπιστώναµαι ότι υπάρχει παραπληροφόρηση πολλές φορές τότε πολύ
απλά δεν θα ξαναγοράζαµαι την συγκεκριµένη εφηµερίδα. Με αυτόν τον τρόπο αν δεν
αγοράζαµαι την εφηµερίδα οι εκδότες της εφηµερίδας θα έβλεπαν ότι η εφηµερίδα δεν
πουλάει και θα έψαχναν να βρουν τον λόγο. Αν λοιπόν τους λέγαµε ότι η εφηµερίδα δεν
πουλάει λόγο της παραπληροφόρησης θα αναγκάζονταν να µην µας παραπληροφορούν.
Αυτή είναι λοιπόν η µηδαµινή µου άποψη. Αν εµείς οι ίδιοι δεν αντιδράσουµε δεν
θα αλάξει τίποτα. Όµως αν αντιδράσουµε υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να κερδίσουµε
κάτι.
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